
Julkaisupäivä 19.11.2017

Kuva: Tuntematon

Sisältö:
- Kunniakäynti marsalkka C.G.E. Mannerheimin muistomerkillä
- Piirikuvernöörin terveiset
- Silmälasien kierrätys
- G-piirin ensimmäinen Pro Ritari – Tauno Mäkelä
- Rauhanjulistekilpailu
- Nuorisovaihto
- Klubien järjestämiä tapahtumia

Julkaisija: Jari Rytkönen (107-G tiedotusvastaava)
Mobile: +358 45 3534933
lions.jari (at) rytkonen.cc
Joulukuun G-sanomien tarinat ja kuvat 14.12.2017 mennessä.

Seppeleen lasku Marsalkka Mannerheimin muistomerkille Montreauxissa
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Suomalaiset lionit kunniakäynnillä marsalkka 
C. G. E. Mannerheimin muistomerkillä

Suomen Lions-liiton Europa Forumin osallistujat 
tekivät kunniakäynnin marsalkka Mannerheimin 
muistomerkillä lauantaina 30.9. liiton puheenjohtaja 
Erkki Honkalan johdolla. Ohessa on lyhennelmä 
puheenjohtajan pitämästä muistopuheesta.
Kun marsalkka jätti Tasavallan presidentin tehtävät 
1946, hän vetäytyi Sveitsiin, missä hän asui lähinnä 
Montreux’ssa Valmont’in klinikalla. Sveitsillä oli  
Mannerheimin elämässä erityinen merkitys. Jo 
jatkosodan aikana maaliskuussa 1943, kun marsalkka 
sairastui vakavasti, hän siirtyi lentäen Saksan kautta, 
hyvinkin vaikeissa olosuhteissa, Luganoon
tervehtymään.

Teksti: CC Erkki Honkala
Kuvat: Tuntematon

Marsalkan poissa ollessa sodan johto siirtyi vt. 
ylipäällikkö kenraali Erik Heinrichsille. Luganossa
vietettyjen keväisten viikkojen aikana marsalkka 
tervehtyi vakavasta keuhkokuumeesta ja hän 
palasi toukokuussa kotimaahan.

Jatkosodan ajan tiedustelupäällikkö ja Mannerheimin todellinen luottomies, eversti Aladar
Paasonen sekä toinen luottomies kenraali Erik Heinrichs kirjoittivat Mannerheimin kanssa 
marsalkan muistelmia Montreux’ssa. Paasonen oli toiminut aiemmin presidentti Kyösti 
Kallion adjutanttina. Muistamme valokuvan Helsingin rautatieasemalta, joka on otettu 
hetkeä ennen kuin Kallio lyyhistyi eversti Paasosen käsivarsille joulukuussa 1940. Kenraali 
Heinrichsin muistamme toiminnastaan yleisesikunnan päällikkönä.
Marsalkka Mannerheim oli Montreux’ssa tuttu näky päivittäisillä kävelylenkeillä niin 
läheisten vuorten rinneteillä kuin paikallisissa kahviloissakin. Usein marsalkka poikkesi 
kaakaolla tunnetulla Madame Steffenin tee- ja leivonnaishuoneella. Huonolla säällä hänet 
nähtiin kävelemässä Glionin kirkolla.

Suomen Lions-liiton kukkatervehdyk-
sen marsalkka Mannerheimin muisto-
merkille laskivat liiton puheenjohtaja 
(CC) Erkki Honkala ja kansainvälisen 
hallituksen jäsen (ID) Markus 
Flaaming.

Mannerheim sairasti varsin pitkään. Hän kuoli 27.1.1951 Lausannen 
sairaalassa 83-vuotiaana. Mannerheimin viimeinen matka Sveitsistä 
Suomeen alkoi Lausannesta 31.1.1951. Arkkua kantoi kunniavartiosto. 
Maamme-laulua soitettiin viereisessä kirkossa. Saattueessa oli mukana 
myös Mannerheimin tytär, Sophie. Kun marsalkan arkku kuljetettiin 
Lausannesta Geneven lentokentälle, kansaa oli kokoontunut Geneve-
järven rannoille seuraamaan hautajaissaattuetta.

Vuonna 1955 marsalkalle pystytettiin muistopatsas hänen mukaansa 
nimettyyn puistoon, Parc Mannerheimiin. Tämä puisto sijaitsee aivan  
Geneve-järven rannalla Montreux’ssa.



Piirikuvernöörin terveiset



Silmälasien kierrätys

Muutamme elämiä yksi pari kerrallaan
Melkein jokaisesta kodista voi löytyä pari silmälaseja, joita ei enää käytetä. Tämä samainen 
pari voi muuttaa toisen ihmisen elämän.

Lionit kierrättävät näön hyväksi
Siksi aloitimme Lionit kierrättävät näön vuoksi -ohjelman. Jokainen voi auttaa.
Lionit, leot ja muut vapaaehtoiset keräävät käytettyjä silmälaseja pitkin vuotta ja toimittavat 
ne alueellisiin lionien silmälasien kierrätyskeskuksiin (LERC, Lions Eyeglass Recycling
Center). LERC-vapaaehtoiset puhdistavat, lajittelevat lasit reseptivahvuuksien mukaan ja 
paketoivat ne. Kierrätyssilmälasit jaetaan pieni- ja keskituloisilla paikkakunnilla. Siellä ne 
vaikuttavat eniten.

Silmälasien kierrätys – Miten voit auttaa
Lahjoita silmälasit ja muuta jonkun elämä. Kuvittele, jos voisit opettaa lapsen lukemaan. 
Auttaa aikuista onnistumaan työssään. Auttaa vanhusta säilyttämään itsenäisyytensä. Ja 
tarjota paikkakunnalla uusia tilaisuuksia kasvaa ja kukoistaa.
Silmälasien kierrätysohjelmamme onnistuu tässä joka päivä.
Näin voit lahjoittaa silmälaseja ja auttaa.

Silmälasien vienti Espanjan Alicanteen

Kun juttelin presidenttimme Jari Rytkösen kanssa, että tämän syksyn 
lomamatkamme suuntautuu Espanja Alicanteen, niin hän kysyi, että 
voisimmeko toimittaa klubimme keräämät silmälasit Alicantessa 
olevaan keräyspisteeseen.
Lentomme lähti Helsingistä 26.9 ja olimme iltapäivästä perillä.
Heti seuraavana päivänä lähdimme ajamaan vaimoni, lion Aijan 
kanssa kohti Alicantea ja keräyspaikkaa, mikä sijaitsi kaupungin 
laitamila.
Perille saavuttuamme luovutimme silmälasit paikalla olevalle 
henkilökunnalle, joka otti ne mielihyvin vastaan.

Teksti ja kaikki kuvat: Lion Erkki ja Aija Kivelä

Lionien
moninkertaispiirissä 116 
"Melvin Jones" 
kierrätyskeskuksena 
tunnettu keskus aloitti 
toimintansa vuonna 1998. 
Se sijaitsee nykyisin 
Espanjan Alicantessa.

Teksti:
Lionien kansainväliset sivut

Tähän mennessä keskuksesta on toimitettu silmälaseja seuraaviin maihin: Argentiina, 
Bosnia-Hertsegovina, Burkina Faso, Chile, Norsunluurannikko, Kuuba, Dominikaaninen 
tasavalta, Ecuador, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Madagasgar, Mali, Mauritania,

Meksiko, Marokko, Mosambik, 
Nicaragua, Peru, Ruanda, Senegal, Sri 
Lanka, Tansania, Uganda, Uruguay ja 
Länsi-Samoa.

Halutessasi lisätietoa silmälasien 
kierrätyksestä, ota yhteyttä LC 
Uuraisten presidentti Jari 
Rytköseen.

http://members.lionsclubs.org/FI/serve/sight/recycle-eyeglasses/recycling-centers/index.php


Pro Ritari G-piiriin

LC Vilppulan perustajajäsen Tauno Mäkelä sai 
Arne Ritari-säätiön myöntämän Pro Ritari arvon 
7.11.2017 klubin kokouksessa. Kunnianosoitus on 
ensimmäinen G-piirin alueella. Miekan ja 
kunniataulun luovuttivat piirikuvernööri Olavi 
Vesanen ja LC-Vilppulan presidentti Timo 
Kangasjärvi. Kuvassa myös rouva Valma Mäkelä.

Pro Ritarin arvoon liittyy kaulassa kannettava merkki, 
kehystetty taulu sekä miekka. Arvo myönnetään 
henkilölle, jolle on jo myönnetty Lions-ritarin arvo. Pro 
Ritaruutta koskevan hakemuksen säätiölle voi tehdä 
klubi, klubinsa välityksellä klubin jäsen tai 
ulkopuolinen taho. Arvo myönnetään 850 euron 
suuruista lahjoitusta vastaan.

Säätiö toimittaa arvoon liittyvät Pro Ritarin 
tunnusmerkit, taulun, kaulaketjussa kannettavan 
juhlamerkin sekä miekan hakemuksessa mainitulle 
klubille. Pro Ritari-arvo ja siihen liittyvät tunnusmerkit 
luovutetaan saajalle sopivassa juhlatilaisuudessa.

Teksti ja kuvat:
Matti Palonen



Rauhanjulistekilpailu 2017

Lions club toimii Uuraisillakin kansainvälisesti

TEKSTI: Joel Sorri TET-harjoittelija
(Teksti on julkaistu Paikallisuutisissa lokakuussa 2017. Tekstiin on korjattu ainoastaan 3 asiavirhettä.)

Kun Lions club kokoontuu, ongelmat vähenevät, ja apua saadaan sinne, missä sitä tarvitaan. 
Lions club on kansainvälinen palveluklubijärjestö, 46 000 klubia ja yli 1,4 miljoonaa jäsentä ympäri maailmaa, 
ja on täten maailman suurin palveluklubijärjestö. Järjestö on perustettu vuonna 1917 ja täyttää tänä vuonna 
sata vuotta, klubi on ollut Uuraisilla vuodesta 1963 lähtien.

Lions clubilla on Uuraisilla paljon toimintaa, koululaisille esimerkiksi se jakaa stipendejä 1200 euron edestä. 
Myös sotaveteraaneille ja vanhuksille on toimintaa, kuten sotaveteraanien ja vanhusten joulumuistamisia ja 
päivittäistä avustamista toiminnassa.
Suomen Lions clubit järjestävät kymmenen vuoden tauon jälkeen kuudennen Punainen Sulka -
varainkeräyskampanjan. 

Tämä Punainen Sulka -kampanjan keräysrahasto keskitetään syrjäytymisen ehkäisemiseen, 
päihteettömyyteen, elämänhallintaan ja mielenterveyteen. Keräyksellään Suomen Lions clubit haluavat 
kunnioittaa kotimaamme Suomen ja Lions clubin satavuotisjuhlaa.

Lions club järjestää myös rauhanjulistekilpailun, joka on 11-13-vuotiaille lapsille tarkoitettu kansainvälinen 
kilpailu, jossa juhlitaan tänä vuonna 30. juhlavuotta rohkaisemalla jokaista Lions clubia sponsoroimaan 
rauhanjulistekilpailua nuorten kanssa. 

Kauden 2017- 2018 teema on Rauhan tulevaisuus. Julisteet arvioidaan omaperäisyyden ja teeman tulkinnan 
mukaan, ja rahapalkintoja jaetaan pääpalkinnon voittajalle ja 23:lle kunniamaininnan saavalle.

– Rauhanjulistekilpailusta on Uuraisilta lähtenyt yksi juliste piirikilpailuun ja kausilla 2015- 2016 sekä 2016-
2017 aikana on voitettu piirikilpailu, jossa palkintona on sadan euron stipendi, kertoo Jari Rytkönen
Uuraisten Lions clubista. 
– Ja piirikilpailujen jälkeen on siirrytty valtakunnallisiin, mutta ei voitettu. Nuoret, jotka ovat osallistuneet 
rauhanjulistekilpailuun, ovat osallistuneet koulujen kautta, jossa esimerkiksi kuvaustaidon opettajat 
informoivat ja kannustavat kilpailuun osallistumista.

Uuraisten leijonat päättivät osallistua Punainen Sulka -keräykseen ja asettivat tavoitteeksi euron asukasta 
kohti. – Tämä tavoite on saavutettu, kertoo Rytkönen.

Ensi vuoden lokakuussa Uuraisten kirjastolle tulee näyttelyyn tämän vuoden uuraislaiset rauhanjulisteet, sillä 
nythän on vielä näytillä viime vuoden rauhanjulisteet.

Rytkösen mukaan Uuraisten Lions club suunnittelee tapoja, miten he kantaisivat kortensa kekoon Uuraisten 
150-vuotisjuhlavuotena, ensi vuonna. 

Kuvat: Jari Rytkönen
2015 rauhanjulistekilpailun satoa

Huom! Jos klubisi sponsoroi rauhanjulistekilpailua, 
huomioithan, että työ tulee olla toimitettuna 
piirikuvernöörille  viimeistään pe 24.11.2017



Nuorisovaihto 2018

Kansainvälinen nuorisovaihto - unohtumattomia elämyksiä
Kansainvälinen nuorisovaihto on Lions-järjestön tunnetuimpia toimintamuotoja.
Siihen osallistuneet tuhannet nuoret eivät varmasti koskaan unohda saamiaan elämyksiä ja 
kokemuksia.
Nuorisovaihto on 17 - 21 -vuotiaiden nuorten, pääsääntöisesti kesäaikana tapahtuvaa 
muutaman viikon mittaista tutustumista muihin maihin ja niiden kulttuuriin.
Tämä tapahtuu perheoleskelun ja kansainvälisten leirien muodossa.

Keski-Suomeen tarvitaan 2018 kesällä 10-20 isäntäperhettä, hakuaika on menossa kaiken 
aikaa ja päättyy ensi toukokuun loppuun mennessä. Perhejakso kestää noin 2 viikkoa. Voi 
myös laittaa hakemuksen kahdesta perheestä, jolloin Suomeen tuleva nuori on viikon 
kummassakin perheessä. Jokainen perhe tekee oman hakemuksen. Isäntäperheitä tarvitaan 
eritoten kesällä 2019 noin 50 perhettä, koska silloin on leiri G-piirissämme Keski-Suomessa.
Eurooppalaiset ovat Suomessa yleensä 2 vk ja muualta valtamerien takaa tulevat 3-4 vk. 
Lyhyin vaihtoaika on 1 vk/perhe.

Tarkempia tietoja nuorisovaihdosta löydät piirin www-sivuilta lions.fi/g ja 
Klubiprojektit.

Thanks to Petri and Mirja Laitinen (Uurainen) for hosting me  summer 2017 (Chiara Cerisola, Ranska)

First of all, I want to present myself: I’m Chiara, 17, Italian, student, but most important I’m a person who 

wants to discover as much as possible about the world where I live, and which one is the best way if not 

travelling?

After some years of waiting I had the possibility to take part to the Lions Youth Exchange Program, and 

looking at the countries where I could go I had no doubt that I would have chosen Finland. Since I was a 

baby I was fascinated by its amazing landscapes its particular culture, and during my journey my 

expectations have been confirmed.

About the three weeks I spent in there, I was totally involved in the habits and lifestyle of Finnish people. 

Looking at a so different reality to the one I’m get used to has made me to appreciate even more all the 

experience that I lived; whether it was a swim in a frozen lake at sunset or more easily having a sauna. 

Furthermore, about the latter i was literally shocked not because of the fact that they did it so often, but also 

because the temperature was definitely higher than the one of the saunas i was used to do.

I live in a little town next to the sea so i generally spend all my summer going to the beach, to go to such a 

different country has allowed me to see and live a different summer and this is one of the reasons why i 

liked it so much.

Living so much in contact with the local people gave me the chance to interact with many typical features of 
the country that probably I wouldn’t have discovered if I would have come on my own, and so right now I 
can say that I’ve seen the Finland with the eyes of one of its inhabitants, the real Finland.

Kuva:
Petri Laitinen

Kuva: lions.fi 
sivustolta

Kuva:
Martti Ronkainen



Jukka Kuoppamäki – Rakkaimmat laulut

Joulutori Uuraisilla 8.12.2017


